
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’A SIĞINMAK 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İnsanların yaptıkları bazı işlerin bir faydası olmadığını Allah Azze ve Celle gösterir. 
İnsanlar bir şey yapalım diye çabalar ama yaptıkları nefislerini tatmin etmek içindir, 
nefislerine hizmet etmek içindir. Onun için bir faydası olmuyor, sonunda sönüp gidiyor, 
hak zahir oluyor, hak galip geliyor. Batıl hiçbir zaman galip gelemez, geldi zannederler ama 
sonunda yıkılıp gider, kalmaz.  

İnsanlar bu dünyada bir şeye sahip çıktık zanneder ama sonunda Allah Azze ve 
Celle’nin iradesiyle yıkılıp gider. İstediği kadar kuvvetli olsunlar, istediği kadar kendilerini 
bir şey zannedip Allah’a karşı gelsinler sonuç budur. Böyle nice firavunlar, nemrutlar, 
bunlardan çok geldi, hiçbiri dünyada kalmadı. Dünyayı zapt ettik zannedip tanrılık iddia 
ettiler. Şimdiki zamanda da onlardan daha beter iddialar, şeyler yapıyorlar. Onların hiçbirinin 
kıymeti yok.  

İnsanlar meyus olmuş yani ne yapacağız diye ümitsiz olmuşlar. Yapacağınız şey 
Allah’a sığınmaktır. Allah’a sığınan kazanır, korunur, muhafaza olur. Öteki türlü onlara 
sığınan, onlar gibi yıkılıp gider. Koruyacağı, korunacak kimse yok orada. İnsana güvenirsen 
insan kalmaz, atalarımızın sözüdür, dağa güvenirsen dağ da gider, bu dünyada seni hiçbir 
şey koruyamaz. En sıkıntılı vakitlerde, en ümitsiz vakitte Allah’a sığının, Allah’tan ümidinizi 
kesmeyin.  
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34ا ِةَمْحَر ْنِم اوُطَنْقَت 
ِۜ 

 

“lâ taknetû min rahmeti(A)llâh” (Zümer Suresi – 53) “Allah’ın rahmetinden 
ümidinizi kesmeyin.” diyor. Böyle bir müjde var. İnsanlar bunu bilse zaten sıkıntıda 
olmazlar, korkmazlar. Allah’la beraber ol, korkma! Her şey Allah’ın emrindedir. Sana “Ne 
zaman öleceksin?” diye sorarlarsa, “Allah’ın istediği vakit” dersin. Şunu yaptın, bunu yaptın, 
öleceksin diye öyle bir şey yok. Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez. Bazen insanlar bilerek, 
bilmeyerek hata yapıp da bir şeyler söylerler ama onu, bilen insan söylemez. “Bunu yaptın, 
bu kadar vakitte öleceksin.” derler. O, Allah’ın takdiridir, Allah herkese bir ömür vermiş,  

 



 
 

 

 

 

 

bir vesile yapar, sen korunsan da korunmasan da vaktin geldi mi bir dakika fazla, bir saniye 
fazla kalamazsın.  

Onun için, bu dünya kimseye kalmaz. Allah’la beraber olun ki Allah ahirette de 
bakidir, Allah dünyada da ahirette de ilelebettir. Allah’la beraber olan kurtulur. Dünyada 
birine güvenirsen, o giderse güvenecek bir şeyin kalmaz. Onun için Allah’la olan daim 
kazanmıştır. Allah bizi muhafaza etsin, bu ahir zamanın fitneleri büyüktür. Allah’a sığınan 
kurtulur inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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